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Ձև 1-1
____________________________________________
/անվանումը/

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20____ թվականի ___________________
(ամիս)

Քանակը
№

1.

1)

Ցուցանիշներ

ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԱԾ ՋՈՒՐ (ընդամենը), այդ թվում՝

Չափի
միավոր

հազար խմ

Ինքնահոս եղանակով

հազար խմ

Մեխանիկական եղանակով

հազար խմ

ջրաղբյուրներից, այդ թվում՝

հազար խմ

ա.

Ինքնահոս եղանակով

հազար խմ

բ.

Մեխանիկական եղանակով

հազար խմ

2)

այլ ընկերություններից գնովի ջուր, այդ թվում՝

հազար խմ

ա.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

բ.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

2.

ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ, ընդամենը
նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տող1-ի նկատմամբ

1)

այդ թվում՝
կորուստները (ջրաղբյուր-մասնաճյուղ) ջրատարերում

ա.

նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տող1-ի նկատմամբ

2)

կորուստները մասնաճյուղերում

ա.

նույնը տոկոսային արտահայտությամբ տող1-ի նկատմամբ

հազար խմ
%
հազար խմ
%
հազար խմ
%

3.

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ընդամենը), այդ թվում՝

հազար խմ

1)

Բնակչություն, որից՝

հազար խմ

ա.

ջրաչափով

հազար խմ

բ.

առանց ջրաչափի

հազար խմ

գ.

ընդհանուր օգտագործման ծորակով

հազար խմ

2)

Բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ

հազար խմ

ա.

ջրաչափով

հազար խմ

բ.

առանց ջրաչափի

հազար խմ

3)

Ցայտաղբյուրներ և հիդրանտներ, որից՝

հազար խմ

ա.

______________________________________

հազար խմ

բ.

______________________________________

հազար խմ

4)

Այլ սպառողներ, որից՝

հազար խմ

ա.

ջրաչափով

հազար խմ

բ.

առանց ջրաչափի

հազար խմ

5)

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների խախտումներով
արձանագրված դեպքերի արդյունքում հաշվարկված լրացուցիչ ծավալ, որից՝

հազար խմ

ա.

բնակչություն

հազար խմ

բ.

այլ սպառողներ

հազար խմ

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
կտրվածքով

Աճողական՝ ընթացիկ
տարվա սկզբից

6)

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով խմելու
ջրի ապօրինի սպառման մասով արձանագրված դեպքերի արդյունքում հաշվարկված
ծավալ, որից՝

հազար խմ

ա.

բնակչություն

հազար խմ

բ.

այլ սպառողներ

հազար խմ

7)

Ոռոգման նպատակով մատակարարված ջուր

հազար խմ

8)

Խմելու ջրի մատակարարում իրականացնող այլ ընկերություններ և համայնքներ, որից՝

հազար խմ

ա.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

բ.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

9)

Սեփական կարիքներ

հազար խմ

4.

ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ), այդ թվում`

հազար խմ

1)

Բնակչություն

հազար խմ

2)

Բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ

հազար խմ

3)

Ցայտաղբյուրներ, որից՝

հազար խմ

ա.

______________________________________

հազար խմ

բ.

______________________________________

հազար խմ

4)

Այլ սպառողներ

հազար խմ

5)

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման
(կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների խախտումներով
արձանագրված դեպքերի արդյունքում հաշվարկված լրացուցիչ ծավալ, որից՝

հազար խմ

ա.
բ.
6)

բնակչություն

հազար խմ

այլ սպառողներ

հազար խմ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով
ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) համակարգերի ապօրինի օգտագործման մասով
արձանագրված դեպքերի արդյունքում հաշվարկված ծավալ, որից՝

հազար խմ

ա.

բնակչություն

հազար խմ

բ.

այլ սպառողներ

հազար խմ

7)

Ջրահեռացում իրականացնող այլ ընկերություններ և համայնքներ, որից՝

հազար խմ

ա.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

բ.

__________________________________________
(անվանումը)

հազար խմ

8)

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» փակ բաժնետիրական
ընկերություն (ստորգետնյա ջրերի հեռացում)

հազար խմ

9)

Սեփական կարիքներ

հազար խմ

1. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ամսական կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը։
2. Սույն ձևի 3-րդ կետի 1-4 ենթակետերում ջրամատակարարման և 4-րդ կետի 1-4 ենթակետերում ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծավալները ներկայացվում են
առանց Հանձնաժողովի կողմից հաստատված խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների
խախտումներով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով ապօրինի սպառման (օգտագործման) մասով արձանագրված
դեպքերի արդյունքում հաշվարկված ծավալների։

_______________________________
/լիազորված անձի ստորագրությունը/

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

/անուն, ազգանունը/

Ձև 1-2

_______________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԻ
ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ (ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ), ՋՐԱՉԱՓԵՐԻ ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԾԱԽՍԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Քանակը
Ցուցանիշներ

1.
1)

ա.

Բաժանորդներ (ընդամենը), այդ թվում՝

Չափի
միավոր

բնակչություն, որից՝

բաժանորդ

ջրաչափով

բաժանորդ

առանց ջրաչափի

բաժանորդ

գ.

ընդհանուր օգտագործման ծորակով

բաժանորդ

ա.
բ.
3)

ա.
բ.

բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ, որից՝

բաժանորդ

առանց ջրաչափի

բաժանորդ
բաժանորդ

ջրաչափով

բաժանորդ

առանց ջրաչափի

բաժանորդ

2.

Սպառողներ սեփական կարիքների մասով

3.

Ջրաչափերի քանակը (ընդամենը), այդ թվում՝

1)

ա.
2)

ա.
3)

ա.
4.
1)

բաժանորդ

ջրաչափով
այլ բաժանորդներ, որից՝

բնակչություն, որից՝

սպառող
հատ
հատ

զրոյական ծախս ունեցող
բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ, որից՝

զրոյական ծախս ունեցող
այլ բաժանորդներ, որից՝

հատ
հատ
հատ
հատ

զրոյական ծախս ունեցող
Էլեկտրական էներգիայի ծախսը (ընդամենը), այդ թվում՝
110 կՎ լարման ցանցերով, որից՝

հատ
հազար կՎտժ
հազար կՎտժ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազար կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով

հազար կՎտժ

2)

35 կՎ լարման ցանցերով, որից՝

հազար կՎտժ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազար կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով

հազար կՎտժ

3)

6 (10) կՎ լարման ցանցերով, որից՝

հազար կՎտժ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազար կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով

հազար կՎտժ

4)

0,38 ու 0,22 կՎ լարման ցանցերով, որից՝

հազար կՎտժ

ա.

ցերեկային սակագնով

հազար կՎտժ

բ.

գիշերային սակագնով

հազար կՎտժ

5.

Աճողական՝
ընթացիկ տարվա
սկզբից

բաժանորդ

բ.
2)

Հաշվետու
ժամանակաշրջանի
կտրվածքով

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը պոմպակայանների կամ ջրաղբյուրների
մասով, որից՝

հազար կՎտժ

1)

_______________________________________
(պոմպակայանի կամ ջրաղբյուրի անվանումը)

հազար կՎտժ

2)

_______________________________________
(պոմպակայանի կամ ջրաղբյուրի անվանումը)

հազար կՎտժ

6.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը բակային պոմպերի մասով

հազար կՎտժ

7.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը վարչական կարիքների համար

հազար կՎտժ

8.

Էլեկտրական էներգիայի այլ ծախս

հազար կՎտժ

1. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ամսական կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը։

_______________________________

_____________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

Ձև 1-3

________________________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ) ԳԾՈՎ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԴՐԱ ԴԻՄԱՑ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20___թ._________________

Բաժանորդ
1.

հազար դրամ

հազար խմ

հազար դրամ

հազար դրամ

Կանխավճար

Ժամկետային

Դեբիտոր

Տույժի մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

Ֆինանսական վիճակը հաշվետու
ժամանակաշրջանի վերջում

Ընդամենը

Ֆինանսական
միջոցների
մուտքեր

այդ թվում՝
տույժի մարում

այդ թվում՝ վերահաշվարկ

ջրահեռացում

ընդամենը հասույթ

այդ թվում վերահաշվարկ

ջրամատակարար
ում

ընդամենը հասույթ

այդ թվում վերահաշվարկ

ջրահեռացում

ընդամենը իրացված ջուր

այդ թվում վերահաշվարկ

ջրամատակարար
ում

Ապրանքային առաքում

Ընդամենը

Իրացված ջրի քանակ,
այդ թվում՝

ընդամենը իրացված ջուր

Կանխավճար

Ժամկետային

Դեբիտոր

Տույժի մնացորդը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

Ֆինանսական վիճակը հաշվետու
ժամանակաշրջանի սկզբում

Ընդամենը

Ընդամենը

Սպառողական խմբեր

Ծառայությունից օգտվող

Բաժանորդների
(ջրաչափերի)
քանակ

Հաշվետու ժամանակաշրջանում
հաշվարկված տույժ

(ամիս)

հազար դրամ

Բնակչություն, այդ թվում՝
1)

ոռոգման նպատակով ջուր ստացող բաժանորդներ
Բյուջետային և բյուջեից ֆինանսավորվող
կազմակերպություններ

2.
1)

ավելացված արժեքի հարկ վճարող բաժանորդներ

2)

«0»-ական ավելացված արժեքի հարկ վճարող
բաժանորդներ

3)

ավելացված արժեքի հարկից ազատված
բաժանորդներ
Խմելու ջրի մատակարարում և ջրահեռացում
իրականացնող ընկերություններ և համայնքներ

3.

1)

__________________
(անվանում)

2)

__________________
(անվանում)

4.

Այլ սպառողներ, այդ թվում՝
1)

ավելացված արժեքի հարկ վճարող բաժանորդներ

2)

«0»-ական ավելացված արժեքի հարկ վճարող
բաժանորդներ

3)

ավելացված արժեքի հարկից ազատված
բաժանորդներ

5.

«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն»
փակ բաժնետիրական ընկերություն (ստորգետնյա ջրերի
հեռացում)

6.

Հանձնաժողովի կողմից հաստատված՝ խմելու ջրի
մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի
մաքրման) ծառայությունների մատուցման կանոնների
խախտումով արձանագրված դեպքեր
Ընդամենը

1. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ամսական կտրվածքով (հաշվետու ամսվա համար և աճողական՝ ընթացիկ տարվա սկզբից)՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը:

_______________________________

_____________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

Ձև 1-4
_______________________
(անվանումը)

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒՅՈՒՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՆ ԱՅԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՀԱՍՈՒՅԹԻ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ԳՆԻ (ՎՃԱՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Մեծություն
Ցուցանիշներ

1.

1)

ա.
բ.

Ջրային համակարգն այլ նպատակներով օգտագործումից ստացված
հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի), այդ թվում՝
___________________________________________
(անձի անվանումը)

Չափի
միավոր

Հաշվետու
Աճողական՝ ընթացիկ
ժամանակաշրջանի
տարվա սկզբից
կտրվածքով

հազար դրամ

հազար դրամ

քանակ
գին (վճար)՝ առանց ավելացված արժեքի հարկի

1. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը ներկայացվում է ամսական կտրվածքով՝ մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսվա 25-ը։
2. Սույն ձևով սահմանված տեղեկատվությունը լրացվում է ըստ ջրային համակարգն օգտագործող յուրաքանչյուր անձի։

_______________________________

_____________________________

(լիազորված անձի ստորագրությունը)

(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

»

